
6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні-
цы, Бе ла русь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.05 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.20 Зо на Х.
9.10 Се ры ял «След».
10.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.00 Ме лад ра ма «Здра да». 
1-я се рыя.
12.10, 16.30 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-6».
13.10 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
14.00 Ме лад ра ма «А шчас це 
дзесь ці по бач». 1-я се рыя.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 23.35 Дэ тэк тыў «Ахоў-
ныя асо бы».
17.35 «Terra іncognіta». Бе ла-
русь не вя до мая.
18.10 Тай ны след ства.
20.00, 21.55 Дэ тэк тыў «Ва-
ен ная раз вед ка. За ход ні 
фронт».
21.00 Па на ра ма.
21.45 На шы.
23.25 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.05 «Арол і рэш ка». Трэ вел-
шоу.
10.10, 16.20 Тры лер «За кры-
тая шко ла».
11.15 Се ры ял «Кос ці».
12.10 «Эк стра сэн сы-дэ тэк ты-
вы».
13.15 Се ры ял «Вась мі дзя ся-
тыя».
14.25 Се ры ял «Кух ня».
15.30, 23.40 «Пін_код». Ін тэр-
ак тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
17.55 Се ры ял «Ба фі — зні-
шчаль ні ца вам пі раў».
19.00 Вы бар гле да чоў. Фан-
тас ты ка «Лю дзі Ікс: Апош-
няя біт ва».
21.10 «Біт ва эк стра сэн саў. 
Вай на ты та наў».
22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
0.30 Рэ пар цёр.

1.15 Фэн тэ зі «Усё ма гут ныя 
Джон са ны».

7.15 «Даб ра ра нак».
7.40 «Су свет ная кар цін ная га-
ле рэя».
7.55, 13.55, 18.40, 0.25 «Ка-
лей да скоп».
8.10 «Лёс рэ зі дэн та». Дэ тэк тыў.
10.40 «Кры ху смя лей шы за 
ін шых». Дак. фільм.
11.20 «За піс кі Пік вік ска га 
клу ба». Дра ма.
11.55 «Сі ла ве ры».
12.20 «Сто дзён пас ля дзя-
цін ства». Ме лад ра ма.
14.10 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку».
14.15 «Но че ва ла туч ка зо ло-
тая...» Дра ма.
15.45 Ян ка Ку па ла. «Ад веч ная 
пес ня». Фолк-опе ра Рэс пуб лі-
кан ска га тэ ат ра бе ла рус кай 
дра ма тур гіі.
17.20 «Да мя не, Мух тар!» 
Пры го ды.
18.55 «Ча ла век ні ад куль». 
Ка ме дыя.
20.10 «Ка мер тон». На род ны ар-
тыст Ра сіі Сяр гей Ні ка нен ка.
20.40 «Ка лы хан ка».
21.00 «Ня бач ны фронт». 
Штраф ба ты.
21.50 «Вяр тан не рэ зі дэн та». 
Дэ тэк тыў.
0.00 «Ка мер тон». Кам па зі тар, 
на род ны ар тыст Бе ла ру сі Сяр-
гей Кар тэс.

7.35, 22.00 РRO спорт. На ві ны.
7.50 Бас кет бол. НБА. «Кліў-
ленд» — «Акла хо ма».
9.40 Сну кер. Ад кры ты Ку бак 
Бе ла ру сі. Фі нал.
11.45 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. «Ра під» (Аў стрыя) — 
«Ды на ма-Мінск» (Бе ла русь).
13.35 Спорт-мікс.
13.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд ту ра.
14.45 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Па клю ка. Спрынт. Муж чы ны.

16.20 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Па клю ка. Спрынт. Жан чы ны.
18.10 Ха кей. Аро са-чэ лендж. 
Сла ва кія — Бе ла русь.
20.20 Піт-стоп.
20.55 Свет анг лій скай прэм'-
ер-лі гі.
21.25 Фак тар сі лы.
22.10 Ха кей. Аро са-чэ лендж. 
Швей ца рыя — Нар ве гія.
0.25 Еў ра пей скі по кер ны тур.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 «Жыць здо ра ва!»
10.25 «Кант роль ная за куп ка».
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «Мод ны пры га вор».
12.15 «Смак».
13.10 «Муж чын скае/Жа но чае».
14.05 «Ву чыц ца жыць».
14.35 «Час па ка жа».
16.20 Маст. фільм «Апель сі-
на вы сок».
18.20 «Ча кай мя не. Бе ла русь».
18.55 «По ле цу даў».
20.00 Час.
21.05 «Мой біз нес».
23.05 «Што? Дзе? Ка лі?» у 
Бе ла ру сі».
0.10 «Ле ген ды Lіve». «Roxette».
0.50 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.25 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя 
доб ра га на строю».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
8.30 Маст. фільм «Ба бу».
10.05 «Да лё кія сва я кі».
10.40, 17.35 «Зва ная вя чэ ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.30 «Не хлу сі мне!»
13.50 «Кра і на 03». Се ры ял.
14.45 «Адзі нац цаць пры чын 
кан ца све ту». Да ку мен таль-
ны спец пра ект.
16.50 «М і Ж».
18.35 «Та кі лёс».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».

20.15 Фі нал Між на род най лі-
гі КВЗ.
22.10 «Гля дзець усім!»
23.00 Маст. фільм «Жыць».
0.20 «Вя лі кая гуль ня». По кер-
ду эль.
1.05 Тры лер «Фрэ дзі мёрт-
вы. Апош ні каш мар».

6.00 «180 хві лін».
9.00 «Лю бі мыя ак цё ры».
9.30, 4.20 Маст. фільм «Хто 
сту ка ец ца ў дзве ры да мя-
не...».
11.10 Маст. фільм «Фо та ма-
ёй дзяў чы ны».
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.20 Се ры ял «Раз вод».
15.05 «Спра вы ся мей ныя».
16.20 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы».
17.20 Се ры ял «Бурш ты на вы 
ба рон».
19.25 Се ры ял «Шко ла для 
таў сту шак». 1—2 се рыі.
22.50 Маст. фільм «Агонь, 
ва да і мед ныя тру бы».
0.15 «Тры май ся, шо у біз!»
0.45 Маст. фільм «Жыц цё ў 
ру жо вым ко ле ры».
3.05 Маст. фільм «Дзе ці 
Дон-Кі хо та».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.35 «Мая пла не та».
12.55 «Лёт чык для Мо ла та ва. 
Адзін шанц з ты ся чы».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.30 «Пра мы эфір».
17.30 «Наш ча ла век».
18.20 Се ры ял «Ся мей ны дэ-
тэк тыў».
21.00 Се ры ял «Зем скі док-
тар».
22.00, 23.10 «Но вая хва ля-
2015». Га ла-кан цэрт.
0.15 Маст. фільм «За чу жыя 
гра хі».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.05 Се ры ял «Ад ва кат».
7.10 «На шСпа жыў Наг ляд». 
Не дай ся бе пад ма нуць!
8.05 «Ра ні ца з Юлі яй Вы соц кай».
9.00 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра».
10.20 Се ры ял «Ляс нік».
12.00 «Суд пры сяж ных».
13.15 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
13.55 «Спра ва гус ту».
14.20 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».
16.20 Се ры ял «Лі цей ны».
18.00 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.40 Се ры ял «Ін шы ма ёр 
Са ка лоў».
23.15 «Боль шасць». Ток-шоу.
0.15 «Пят ніц кі. Пас ля слоўе».

7.00, 14.05, 19.40, 21.05, 23.50 
На двор'е.
7.05, 16.00 Мульт па рад.
7.30, 19.50 Се ры ял «Зла чын-
ная ім пе рыя».
8.30, 18.30 Се ры ял «Ка хан не 
ім пе ра тры цы».
9.35, 10.45, 12.55, 13.50, 15.45, 
16.45, 18.25, 19.30, 21.00 «Хат-
няя кра ма».
9.50 Да ку мен таль ны эк ран.
11.00 Фан тас ты ка «Пя ты 
эле мент».
13.10 Се ры ял «Ге роі».
14.10 Се ры ял «Па лю боў ні-
цы».
16.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы нак».
17.00 Се ры ял «Пад ку па лам».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Тры лер «У ты ле во ра га».

22.50 «Хо бі + TV». Рэ алі ці-шоу 
«Свой фер мер».
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6.00, 7.30 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх».
6.30, 8.00 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
7.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 13.30, 17.00 «Ера лаш».
9.00 Се ры ял «Свят ла фор 5».
10.00 Се ры ял «Ма ла дзёж ка 3».
12.00 Тры лер «Як аб ра ба ваць 
банк».
14.00 Се ры ял «Па ла са тае 
шчас це».
15.00, 5.00 Се ры ял «Не фар-
мат».
16.00 «Тур ба мік сер».
17.00, 4.00 «Ла ві мо мант».
17.30, 19.00, 23.30 «Ураль скія 
пель ме ні».
18.00, 1.00 Скетч-шоу «Міль ё-
ны ў сет цы».
21.10 Ка ме дыя «Пры го ды Фі-
лі бе ра».
23.10, 2.00, 4.30 Скетч-шоу 
«Да еш мо ладзь».
0.30 Скетч ком «Сту дэн ты».
3.00 «Дзі кія гуль ні».

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 На-
ві ны куль ту ры.
10.20 «Ду ша Пе цяр бур га». 
Дак. фільм.
11.15, 22.40 «Пётр Фа мен ка. 
Лёг кае ды хан не». Дак. фільм.
12.05 «Пра ві лы жыц ця».
12.35 «Пісь мы з пра він цыі». 
Май коп (Рэс пуб лі ка Ады гея).
13.05 «Больш, чым ка хан не». 
Мі ка лай Ляс коў.
13.45 «Шу мі, га ра док». Маст. 
фільм.
15.10 Да 90-год дзя з дня на ра-
джэн ня Кан стан ці на Ван шэн-
кі на. «Эпі зо ды».
15.50 Чор ныя дзір кі. Бе лыя 
пля мы.
16.35 Бі лет у Вя лі кі.
17.15 Да 85-год дзя Эду ар да 
Гра ча. «Кру га ва рот жыц ця». 
Дак. фільм.
17.55 «Гіс то рыі ў фар фо ры». 
Дак. се ры ял.
18.25 Да 100-год дзя з дня на-
ра джэн ня Ге ор гія Сві ры да ва. 
«Пе цяр бург» — паэ ма для го-

ла су і фар тэ пі я на. Дзміт рый 
Хва рас тоў скі і Іва ры Іл ья.
19.10, 22.25, 2.40 «Су свет ныя 
скар бы куль ту ры».
19.45 Усе ра сій скі ад кры ты тэ-
ле ві зій ны кон курс юных та лен-
таў «Сі няя птуш ка».
21.35 «Лі нія жыц ця». Вік то рыя 
Іса ка ва.
23.45 Маст са вет.
23.50 Парт рэт па ка лен ня. 
«Бра ты Ч». Маст. фільм.
1.40 «Слон дайк». М/ф для да-
рос лых.
1.55 «Шу каль ні кі». «Тай ны Ля-
фор таў ска га па ла ца».

6.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Асаб лі вас ці на-
цы я наль най элі ты». 2006 год.
7.10, 8.30, 9.40, 11.00, 13.00, 
14.25, 15.40, 17.00, 19.10, 20.30, 
21.40, 23.00, 3.40, 5.00 Му зыч-
ная на сталь гія.
7.25 Маст. фільм «Па го ня».
8.45, 14.45, 20.45, 2.45 Кі на ча-
со піс «Ха чу ўсё ве даць!».
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час».
10.00, 16.00, 4.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».
12.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац-
ця най Віз бар. Ксе нія По лце ва. 
2007 год.
14.00 Маст. фільм «Ма ла да-
жон».
18.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі мі-
рам Мал ча на вым. Год 1991. 1-я 
част ка. Паў тор ад 2008 го да.
19.30 Маст. фільм «Юль ка».
22.00 «Кол ба ча су».
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. Лю боў За хар чан-
ка. 2007 год.
1.15 Маст. фільм «Ад сне гу да 
сне гу».

5.00, 10.00, 19.15, 22.45, 3.30 
Скач кі на лы жах з трамп лі на. 
Ку бак све ту.
6.00, 11.15, 17.45, 0.45, 2.45 Бія-
тлон. Ку бак све ту. Муж чы ны.
7.00 Пла ван не. Чэм пі я нат све-
ту. Леп шыя мо ман ты.
8.00 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм пі я-
нат све ту. Леп шыя мо ман ты.

9.00, 9.55, 20.30, 21.25 Фут-
бол. Су свет ныя га лы.
9.05, 20.35 Фут бол. Ла ці на.
9.30, 21.00 Фут бол. ФІ ФА.
10.30, 23.45 TІMBERSPORTS. 
Чэм пі я нат све ту.
11.00, 15.45 WATTS!
12.15, 18.45 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту. Жан чы ны.
14.00, 4.30 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту. Муж чы ны.
16.15 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Жан чы ны.
21.30 Кон ны спорт. LONDON 
CHRІSTMAS SPEED STAKES.
1.30 Ака дэ мія GT. Аў та спорт.
1.45 Strongest man. Лі га чэм-
пі ё наў.

6.00, 9.40, 17.45, 22.00, 3.00 
Се ры ял «Бы лыя».
6.25 Ка ме дыя «Вя сел ле па 
аб ме не».
8.00 Ме лад ра ма «Ажа ню ся на 
пер шай су стрэч най».
10.35 Ка ме дыя «Шос ты эле-
мент».
12.20 Ка ме дыя «Гам біт».
14.00, 14.50, 15.40, 0.50, 5.45 
Скетч ком «Па між на мі».
14.20, 15.10 «Ка ме ды ян ты (шоу)».
16.00 Ка ме дыя «Гор ка».
18.40 Ка ме дыя «Ша лё ныя 
прэ па ды».
20.20 Ка ме дыя «12 ка ляд ных 
са бак. Цу доў нае вы ра та ван-
не».
23.10 Ка ме дыя «Гор ка! 2».
1.10 Ка ме дыя «Ба гі ня».
4.00 Ме лад ра ма «За ка хац ца 
ў ня вес ту бра та».

6.00 М/ф.
8.05 «Док тар І...».
8.35, 19.00, 2.10 «Гіс то рыя ка-
хан ня». Се ры ял.
10.10, 4.25 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял.
11.00, 5.10 «Па спра вах ня поў-
на га до вых». Дак. се ры ял.
11.55 «Спра ва Аста ха ва». 
Дак. се ры ял.
12.50 «Жыц цё як жыц цё». 
Дак. се ры ял.
13.45, 18.00 «Ча ла век-пры на-
да». Се ры ял.

14.40 «Прос тыя скла да нас ці».
15.10, 3.40 «Не рас кры тыя тай-
ны».
16.05 «Мой ге рой».
16.55 «Двай ное жыц цё». Се-
ры ял.
20.55 «Дзі ця ча сад коў скі па лі-
цэй скі». Ка ме дыя.
23.05 «Зор ныя гіс то рыі».
0.05 «До каз ві ны».
0.35 «Пра клён». Тры лер.

5.30, 11.50 Дра ма «Паў ноч ная 
кра і на».
7.40 Ме лад ра ма «Веч нае 
ззян не чыс та га ро зу му».
9.35 Ба я вік «Шпі ён скія гуль ні».
14.00, 3.10 Дра ма «По лак».
16.10 Дра ма «Гал го фа».
18.00 Дра ма «Ра мэа і Джуль-
е та».
20.00 Тры лер «Ура чыс ты фі-
нал».
21.35 Дра ма «Змоў шчы ца».
23.40 Ка ме дыя «Драй вер на 
ноч».
1.30 Дэ тэк тыў «Перш чым я 
за сну».

6.20 Дра ма «Але ся».
8.10 Ка ме дыя «Ад дам ся ў доб-
рыя ру кі».
10.10 Тра гі ка ме дыя «Рэ пе ты-
цыі».
12.10 Ка ме дыя «Год ця ля ці».
13.40 Ба я вік «СМЕРШ».
16.00 Дра ма «Дом вет ру».
17.50 Дра ма «Бе лая бе лая 
ноч».
20.20 Дра ма «Клас ка рэк-
цыі».
21.55 Пры го ды «Кур' ер з 
«Раю».
23.35 Дра ма «Тан кер «Тан-
га».
1.45 Ба я вік «На гуль ні».
3.20 Ба я вік «На гуль ні 2. Но вы 
ўзро вень».
4.50 М/ф «Смя ша ры кі. Па ча-
так».

6.00, 3.45 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха.

6.50, 13.45 Гуль ні ро зу му.
7.10 Зай маль ная на ву ка.
7.35, 13.20 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
8.00, 11.50 Ле дзя ная да ро га.
8.45 Не па кор лі вы вост раў.
9.30, 14.10, 19.30 Зо ла та Юка-
на.
10.20, 14.50 Тэх аскі ўлоў.
11.00 Сі ла пле ме ні.
12.35, 23.15 Ска не ры ста ра-
жыт на га све ту.
15.40, 17.10 На ву ка бу ду чы ні.
16.25 Дзі кая пры ро да Аме-
ры кі.
18.00, 4.30 Пра рыў.
18.40 Рас свет ча ла вец тва.
20.15 Не звы чай ныя про мыс-
лы.
21.00, 0.45 Шэкл тан.
22.10, 1.45 Тай ны гіс то рыі.
22.30 Па ра нар маль нае.
0.00, 2.15 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф.
3.00 Апа ка ліп сіс: узы хо джан-
не Гіт ле ра.
5.15 Су час ныя рас сле да ван-
ні.

8.00, 12.30 Ід рыс Эль ба: без 
тар ма зоў.
8.50, 1.00 Ды на ма — не ве ра-
год ны ілю зі я ніст.
9.45, 14.20, 21.30 Як гэ та 
ўстро е на?
10.10, 14.45, 21.00 Як гэ та 
зроб ле на?
10.40 Га раж нае зо ла та.
11.35, 7.10 Вы жыць ра зам.
13.25, 6.25 Ад ва рот ны бок ха-
о су.
15.15, 5.35 Да рож ныя каў боі.
16.10, 3.00 Ма хі на та ры.
17.05 Га раж нае зо ла та.
18.00 Мя цеж ні кі ле дзя но га 
во зе ра.
19.00 Смя рот ны ўлоў.
20.00 Хлоп цы з Юка на.
22.00 Біт ва РЭТ-ро даў.
23.00 Раз бу раль ні кі ле генд і 
ты дзень акул.
0.00 Аку лы-нін дзя.
2.00, 4.50 Пра па жы на про-
даж.
4.00 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
4.25 Са праўд ныя афе рыс ты.
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КАР НА ВАЛЬ НЫ 
КАС ЦЮМ НЕ ЖА ДА Е ЦЕ?

Кір маш прад пры ем стваў бы та-
во га аб слу гоў ван ня «Шчод рыя 
Ка ляд кі» ўпер шы ню прой дзе ў 
Мін ску 12 снеж ня. Ён дасць старт 
свя точ ным кір ма шам ста лі цы на-
пя рэ дад ні зі мо вых свят.

У «Шчод рых Ка ляд ках» возь муць 
удзел ка ля 60 прад пры ем стваў служ-
бы бы ту і ра мес ні кі з усіх рэ гі ё наў 
кра і ны, па ве да мі лі ў прэс-служ бе Мі-
ніс тэр ства ганд лю. На вед ні кам кір ма-
шу пра па ну юць пра дук цыю ўлас най 
вы твор час ці па зні жа ных цэ нах: кар-
на валь ныя кас цю мы, вы ра бы са ску-
ры і фут ра, швей ныя, тры ка таж ныя і 
га лан та рэй ныя вы ра бы, па сцель ную 
і ста ло вую бя ліз ну, коў дры, пле ды і 
па душ кі і мно гае ін шае. Бу дзе ў про-
да жы і су ве нір ная пра дук цыя. Пад час 
кір ма шу прой дуць май стар-клас па 
ства рэн ні на ва год ніх пры чо сак, ро-
зыг рыш па да рун ка вых сер ты фі ка таў, 
бу дзе дзей ні чаць пра кат спар тыў на-
га ін вен та ру. Ганд лё выя ра ды бу дуць 
раз ме шча ны ка ля Па ла ца спор ту, час 
пра цы — з 12 да 18 га дзін.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Чэм пі я нат Бе ла ру сі (1 лі га) па 
шаш ках-64 ся род муж чын і жан чын 
ад быў ся ў Мін ску ў РЦАП па шах ма-
тах і шаш ках у апош ні ты дзень ліс-
та па да. Муж чын скі тур нір са браў 55 
удзель ні каў, ся род якіх 16 май строў 
спор ту (ма быць, гэ та рэ корд па коль-
кас ці за апош нія га ды). Амаль усе 
воб лас ці дэ ле га ва лі сва іх прад стаў-
ні коў. Пе ра мог у тур ні ры май стар 
ФМЖД Сяр гей Са доў скі (Грод на) — 
14 ач коў з 18 маг чы мых. Па 13 ач коў 
на бра лі мін скія май стры Аляк сей Ку-
ні ца (Мінск) і Мі ха іл Се мя нюк (Мінск). 
Ас тат нія 2 пу цёў кі ў вы шэй шую лі гу 
зда бы лі май стар Алег Чэ па (Мінск) і 
кан ды дат у май стры з Ві цеб ска Ві-
таль Но ві каў — па 12 ач коў. Та кі ж 
вы нік па ка за лі яшчэ 7 удзель ні каў, 
але з-за гор шых да дат ко вых па каз-
чы каў яны тра пі лі толь кі ў спіс за па-
сных на вы шэй шую лі гу чэм пі я на ту 
кра і ны.

У жа но чым тур ні ры ся род 17 
удзель ніц пе ра маг ла кан ды дат у 
май стры Іры на Кур цо ва (Ві цебск) — 
14 ач коў з 18 маг чы мых. Па 13 ач-
коў на бра лі мін чан кі: кан ды дат у 
май стры Яна Ла зо вік і пер ша раз-
рад ні ца Вік то рыя Ні ка ла е ва. На 4-м 
мес цы з 11 ач ка мі май стар Ма рыя 
Мі ро на ва. Пя тую, апош нюю пу цёў ку 
ў вы шэй шую лі гу сен са цый на за ва-
я ва ла Лі за ве та Да гіль з Лі ды, у якой 
толь кі 2 раз рад — 11 ач коў. Пра па-
ну ем па гля дзець ці ка выя фраг мен ты 
гуль ні.

№1. А. Мар кін — В. Фе да ро віч. Бе-
лыя пра вя лі пры го жую кам бі на цыю і 
тра пі лі ў дам кі, ад шу кай це шлях да 
пе ра мо гі са ма стой на. Проз ві шчы 
чы та чоў, якія да шлюць пра віль ныя 
ад ка зы, бу дуць апуб лі ка ва ныя.

Бе лыя прос тыя: а1, а5, с1, с3, 
е1, е3, f2, f4, g1, h2 (10).

Чор ныя прос тыя: а3, а7, b8, с7, 
d8, е7, f8, g5, g7, h6 (10).

Пра вер це свае ра шэн ні: Вып. ад 
27.11.15. 1...ас3? 2.db4 ас3 так іг-
раць нель га, бо спра цо ў вае паст ка 
Блан ке на а ра: 3. dа3! сd2 4. ас1 dе1 
5. сg5! f:h4 6. gf2 Х)

Пі шы це на ад ра с: 220013, 
г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А, га-
зе та «Звяз да», e-maіl: іnfo@zviazda.by 
або vorush@yandex.ru
Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, май стар спор ту.

Ш А Ш К І
(«Звяз да»)
вы пуск №2


